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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs   – Vaboles pag.pārv. 2015/1;

1.2. Informācija par Pasūtītāju  :

Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)
Juridiskā adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV – 5477
Reģistrācijas numurs: 90000030945
Banka:
Konta numurs:
Kods:

Valsts Kase
Kods:TRELLV22
Norēķinu konts LV72TREL9812142001000

Tālr./fakss: 65475781
E – pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv
Vispārējā adrese: http://www.vabolespag.lv
Darba laiks Pirmdien- Piektdien

No 800 līdz 1200 un no 1300 līdz1700

Iepirkuma komisija Iepirkumu veic Vaboles pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 
(turpmāk tekstā – Komisija), kas izveidota ar Vaboles pagasta 
pārvaldes  vadītāja  p.i.  A.Pabērzas   2011.gada  11.  janvāra 
rīkojumu Nr.3

Kontaktpersonas: Par iepirkuma dokumentāciju: 
Iepirkumu komisijas  sekretāre  Maruta Rušeniece tālr.: 

65475781, e-pasts: parvalde@vabolespag.lv;
Par iepirkuma priekšmetu:

Vaboles  vidusskolas  direktore  Elita  Skrupska, 
tālr.:65475816,mob. 26498328, e-pasts: skola@vabolespag.lv

1.3. Iepirkuma metode   – iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2 panta 
kārtībā. Publisku piegādes līgumu paredzamā līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka 
par 42 000 euro.

1.4. Iepirkuma nolikuma pieejamība un saņemšanas iespējas:  

1.4.1. Ar iepirkuma  nolikumu (turpmāk tekstā –  Nolikums),  Darba uzdevumu (Nolikuma 
pielikums Nr.1) un Tehnisko specifikāciju  (Nolikuma pielikums Nr.2) var iepazīties 
un to var saņemt uz vietas Vaboles pagasta pārvaldē („Saieta nams”, Vabole, Vaboles 
pagasts, Daugavpils novads, LV – 5477) darba dienās no plkst.8:00 līdz 13:00 un no 
plkst.14:00 līdz 17:00, sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi un Pasūtītāja mājas lapā 
internetā  www.vabolespag.lv sadaļā –Pārvalde/Pašvaldības Iepirkumi līdz 2015.gada 
19.janvāra plkst.14:00;

1.4.2. Pasūtītājs  nodrošina  brīvu  un  tiešu  elektronisko  pieeju  iepirkuma  dokumentiem  ar 
iespēju  apskatīt  un  lejupielādēt  Pasūtītāja  mājas  lapā:  www.vabolespag.lv sadaļā – 
Pārvalde/Pašvaldības Iepirkumi;

1.4.3. Pretendentam  ir  pienākums  sekot  aktuālajai  informācijai  mājas  lapā 
www.vabolespag.lv un ievērot to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja 
kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un 
tieša elektroniska pieeja.
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1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:  

1.5.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi Vaboles pagasta pārvaldē pie lietvedības pārzines 
vai atsūtot pa pastu ierakstītā  sūtījumā  līdz 2015.gada 19.janvārim plkst.14:00 uz 
adresi: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV – 5477. Pasta 
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam 
termiņam. Pretendents ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz 
noteiktā  termiņa  beigām.  Piedāvājumi,  kas  netiks  iesniegti  norādītajā  termiņā  tiks 
uzskatīti par spēkā neesošiem;

1.5.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, darba 
dienās no plkst.8:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 17:00. Aploksnes tiek glabātas 
neatvērtas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu 
atvēršanas sanāksmei;

1.5.3. Pretendents var grozīt,  atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā 
Vaboles  pagasta  pārvaldē  –  „Saieta  nams”,  Vabole,  Vaboles  pagasts,  Daugavpils 
novads, LV – 5477, darba dienās no plkst.8:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 17:00 
un  apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis;

1.5.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku);

1.5.5. Pasūtītājs  nodrošina  iesniegto  piedāvājumu  satura  neizpaušanu  un  uzglabāšanu 
neatvērtā veidā līdz noteiktajam piedāvājumu atvēršanas termiņam;

1.5.6. Iesniegtie piedāvājumi ir  Pasūtītāja  īpašums un netiek atdoti  atpakaļ Pretendentiem. 
Piedāvājumi,  kas saņemti  pēc Nolikuma 1.5.1.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, 
nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 
informācija  nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti  un 
vērtēti. Pēc pieprasījuma tie neatvērti tiks atdoti atpakaļ Pretendentam;

1.5.7. Piedāvājumus var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par iepirkumu ir publicēts 
Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk tekstā – IUB) mājas lapā internetā;

1.5.8. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 
Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 
iepirkuma rezultāta.

1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:  

1.6.1. Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2015.gada 
19.janvāra plkst.14.00 Vaboles pagasta pārvaldē – „Saieta nams”, Vabole, Vaboles 
pagasts, Daugavpils novads, LV – 5477;

1.6.2. Piedāvājumu  atvēršanā  drīkst  piedalīties  Pretendenta  pārstāvis  vai  tā  pilnvarotā 
persona.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

2.1. Pretendentam  rūpīgi  jāiepazīstas  ar  Nolikumu,  un  tas  ir  pilnīgi  atbildīgs  par  iesniegtā 
piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents 
pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības;
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2.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā) tā, lai tajā 
iekļautā  informācija  nebūtu  redzama  un  pieejama  līdz  piedāvājumu  atvēršanas  brīdim,  uz 
kuras jānorāda:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā, pasta adrese, tālrunis, fakss un  e-pasts
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts

VABOLES PAGASTA PĀRVALDES
IEPIRKUMA KOMISIJAI 

Vaboles pagasta pārvalde, 
„Saieta nams”, Vabole, 

Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads,

 LV – 5477

Piedāvājums iepirkumam
„Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

Neatvērt līdz 2015.gada19.janvāra plkst.14:00
2.3. Piedāvājuma dokumenti sagatavojami un iesniedzami latviešu valodā, datorrakstā, tiem jābūt 

skaidri  salasāmiem,  bez labojumiem,  dzēsumiem un svītrojumiem.  Ja  kādi  no Pretendenta 
iesniegtajiem  dokumentiem  nav  latviešu  valodā,  tiem  jāpievieno  Pretendenta  apliecināts 
tulkojums  latviešu  valodā.  Svešvalodā  sagatavotos  dokumentus,  kuriem  nav  pievienots 
atbilstošs tulkojums valsts valodā, netiek pieņemts un Komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav 
iesniegts. Pretendenta apliecinājums ietver:

2.3.1. norādi ”TULKOJUMS PAREIZS”;

2.3.2. apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata 
nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

2.3.3. apliecinājumā  norādīts  apliecinājuma  izdarīšanas  vietas  nosaukums  un 
datums;

2.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā;

2.5. Pretendents iesniedzot dokumentu kopijas, tās apliecina.  Kopijas apliecinājums ietver:

2.5.1. norādi “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA”;

2.5.2. apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīga amatpersona, norādot pilnu amata 
nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

2.5.3. apliecinājumā  norādīts  apliecinājuma  izdarīšanas  vietas  nosaukums  un 
datums, zīmoga nospiedums (ja ir);

2.6. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos  noteiktajā  kārtībā.  Ja  Komisijai  rodas  šaubas  par  iesniegtā  dokumenta  kopijas 
autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu;

2.7. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā 
spēka likums” prasībām un  Ministru  kabineta  28.09.2010.  noteikumu Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;
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2.8. Piedāvājuma  sākumā  jāievieto  satura  rādītājs  ,  kurā  norādīts  secīgs  piedāvājumā  iesniegto 
dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais 
dokuments atrodas;

2.9. Piedāvājumam,  ar  visiem tajā  iekļautajiem  dokumentiem,  jābūt  cauršūtam  ar  diegu  vienā 
sējumā vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Lapas jānumurē un tām 
jāatbilst  pievienotajam  satura  rādītājam.  Piedāvājumam  uz  pēdējās  lapas  aizmugures 
cauršūšanai  izmantojamā  diega  vai  auklas  gali  nostiprināmi  ar  pārlīmētu  papīru,  uz  kura 
norādāms  cauršūto  lapu  skaits,  ko  ar  savu  parakstu  un  Pretendenta  zīmogu  apliecina 
Pretendents vai tā pilnvarotais  pārstāvis.  Teksta un tabulu daļa nedrīkst  būt cauršūta,  visai 
informācijai jābūt skaidri izlasāmai. Piedāvājums ir jāievieto Nolikuma 2.2.punktā minētajā 
aploksnē;

2.10. Piedāvājumi,  kas  iesniegti  līdz  piedāvājumu iesniegšanas  termiņa  beigām un  atbilst  visām 
Nolikuma 2.2.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši PIL 
prasībām. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei;

2.11. Piedāvājumā jāietver:  

2.11.1. Pretendentu  atlases  dokumentiem,  atbilstoši  Nolikuma  5.1.punktam, 
ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma pielikums Nr.3);

2.11.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.4);

2.11.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.5);

2.11.4. Ja  pieteikumu,  Tehnisko  piedāvājumu,  Finanšu  piedāvājumu  un  citus 
piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls;

2.12. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, uz 
aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”;

2.13. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt;

2.14. Piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts 
līdzvērtīgā  iestādē  reģistrētā  amatpersona  ar  paraksta  tiesībām,  un/vai  pamatojoties  uz 
pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt 
piedāvājumu  juridiskās  personas  uzdevumā.  Ja  dokumentus  paraksta  pilnvarota  persona, 
piedāvājumam  pievieno  attiecīgās  pilnvaras  apliecinātu  kopiju,  ko  iekļauj  (iešuj) 
Pretendenta atlases dokumentos.

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma  priekšmets   –  „Koksnes  kurināmo  granulu  piegāde  Vaboles  vidusskolas 
sākumskolas  katlu  mājai” saskaņā  ar  Darba  uzdevumu  (Nolikuma  pielikums  Nr.1)  un 
kurināmā Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.2);

3.2. Pasūtītājs patur tiesības līdz 20 % (divdesmit procentiem) iepirkuma apjomu samazināt, vai arī 
palielināt;

3.3. CPV kods   – 03413000-8 (Kurināmā koksne. Prece);

3.4. Piegādes  vieta   –  Vaboles  vidusskolas  sākumskolas  katlu  māja-  „Mazā  skola”,  Vabole, 
Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477;

3.5. Paredzamā  kurināmā  piegādes  termiņš   –11  (vienpadsmit)  mēnešu  laikā  no  līguma 
noslēgšanas dienas, saskaņā ar sastādīto darba uzdevumu.

4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
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4.1. Atbilstība PIL 8.  2   panta piektajā daļā minētajam:  

4.1.1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie Pretendentu 
izslēgšanas nosacījumi.

4.2. Prasības Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:  

4.2.1. Pretendents  ir  reģistrēts  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistrā  vai 
līdzvērtīgā reģistrā citā valstī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.2.2. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs,  īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, ko 
apliecina  LR  spēkā  esošo  normatīvo  aktu  noteiktā  kārtībā  noformēta  pilnvara,  kas 
pievienojama piedāvājumam;

4.2.3. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 
noteikumiem  vai  neatbilst  tā  nosacījumiem,  var  būt  par  iemeslu  piedāvājuma 
noraidīšanai.

5. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI

5.1. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar  PIL un šajā  Nolikumā noteiktajām prasībām, 
Pretendents iesniedz sekojošus     atlases dokumentus  :

5.1.1. Pretendenta rakstisks  pieteikums  dalībai  iepirkumā,  kas  sagatavojams 
atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.3 pievienotajai formai;

5.1.2. granulu  kvalitāti  apliecinoša  atbilstības  deklarācija,  testēšanas  pārskats, 
sertifikāts  vai  līdzvērtīgs  dokuments  (jāpievieno  apliecināta  kopija),  kuru izsniedzis 
ražotājs vai kompetenta institūcija.

5.2. Tehniskais piedāvājums:

5.2.1. Tehnisko  piedāvājumu  sagatavo  atbilstoši  Nolikuma  pielikumā  Nr.4 
pievienotajai formai;

5.2.2. Tehniskajam piedāvājumam pilnībā  jāatbilst  visiem Tehnisko  specifikāciju 
nosacījumiem (Nolikuma pielikums Nr.2).

5.3. Finanšu piedāvājums:

5.3.1. Finanšu  piedāvājumu  sagatavo  atbilstoši  Nolikuma  pielikumā  Nr.5 
pievienotajai formai;

5.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenas bez PVN, atsevišķi norāda PVN, kā arī 
kopējo summu, ieskaitot PVN. Finanšu piedāvājumu paraksta un apzīmogo uzņēmuma 
vadītājs  vai  viņa pilnvarota  persona ar  paraksta  tiesībām,  Finanšu piedāvājumā tiek 
iekļauts: prece, piegāde un transporta izmaksas;

5.3.3. Piedāvājuma  cenā  jāiekļauj  visas  ar  koksnes  kurināmo  granulu  piegādi 
saistītas  izmaksas  –  gan  paredzamās,  gan  tādas,  kuras  Pretendentam  vajadzētu 
paredzēt, un atbilstošus nodokļus;

5.3.4. Pretendenta  piedāvātajām  vienību  cenām  jābūt  nemainīgām  visā  līguma 
izpildes laikā.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

6.1. Vispārīgā informācija:  

6.1.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētāja,  bet  tās prombūtnes laikā – priekšsēdētājas 
vietniece;
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6.1.2. Piedāvājumu  noformējuma  pārbaudi,  Pretendentu  atlasi  un  piedāvājumu  vērtēšanu 
Komisija veic slēgtā sēdē;

6.1.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī Nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņā, netiks vērtēti. 
Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam;

6.1.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas 
laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, 
kas  nav  iesaistītas  piedāvājuma  noformējuma  pārbaudē,  Pretendentu  atlasē  un 
piedāvājumu vērtēšanā;

6.1.5. Informācija,  kas  attiecas  uz  Pretendentu  piedāvājumu  izskatīšanu,  izskaidrošanu, 
novērtēšanu  un  salīdzināšanu,  un  iepirkuma  uzvarētāja  izvēli,  netiks  izpausta 
Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā 
līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma uzvarētājs.

6.2. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:  

6.2.1. Komisija  sākotnēji  veic  piedāvājumu  noformējuma  pārbaudi  atbilstoši  Nolikumā 
2.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2. Pretendentu  atlases  laikā  Komisija  pārbauda  vai  Pretendents  ir  iesniedzis  visus 
Nolikuma 5.punktā prasītos  atlases  dokumentus,  un vai  attiecīgie  dokumenti  atbilst 
Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti  tikai  tie 
piedāvājumi,  kuros  būs  iesniegti  visi  dokumenti  un  tajos  sniegta  visa  prasītā 
informācija,  kā  arī  sniegtā  informācija  apliecinās  Pretendenta  atbilstību  Nolikuma 
4.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi 
minētie atlases dokumenti vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, vai arī ja sniegtā 
informācija  neatbildīs  Pretendentiem  izvirzītajām  prasībām,  tiks  noraidīti  un  tālāk 
netiks vērtēti;

6.2.3. Komisija  pārbauda vai  Pretendenta  Finanšu  piedāvājumā nav  aritmētisku  kļūdu.  Ja 
šādas  kļūdas  konstatēs,  tad  tās  tiks  izlabotas.  Par  kļūdu  labojumu  un  laboto 
piedāvājuma summu Komisija  paziņos Pretendentam, kura pieļautās  kļūdas  labotas. 
Vērtējot  piedāvājumu,  Komisija  ņems  vērā  labojumus.  Ziņas  par  aritmētiskajām 
kļūdām Komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam;

6.2.4. Vērtējot  piedāvājumu,  ja  Komisija  konstatē,  ka  konkrētais  piedāvājums  varētu  būt 
nepamatoti  lēts,  Komisija  pirms  šā  piedāvājuma  noraidīšanas  rakstveidā  pieprasa 
detalizētu  paskaidrojumu par  būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem,  ievērojot  PIL 
noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, 
Komisija  konstatē,  ka  Pretendents  nevar  pierādīt,  ka  tam  ir  pieejami  būtiski 
piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu 
par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata;

6.2.5. Pasūtītājs  par  Pretendentu,  kuram,  atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām  prasībām  un 
piedāvājuma  izvēles  kritērijam,  būtu  piešķiramas  līguma  slēgšanas  tiesības,  veic 
pārbaudi  par  PIL  8.2 panta  piektajā  daļā  noteikto  izslēgšanas  gadījumu  esamību. 
Pārbaude tiek veikta atbilstoši 8.2 panta septītajā daļā noteiktajam;

6.2.6. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai  viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 
Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo 
piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju;
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6.2.7. Ja  neviens  no  iesniegtajiem  piedāvājumiem  netiks  atzīts  par  atbilstošu  Nolikuma 
prasībām,  Komisijai  ir  tiesības  uzvarētāju  nepaziņot  un pieņemt  lēmumu par  jauna 
iepirkuma organizēšanu;

6.2.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs   ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN.

7. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS

7.1. Komisija  par  uzvarētāju  iepirkumā,  ar  tiesībām slēgt  iepirkuma līgumu (turpmāk  tekstā  – 
Līgums),  atzīst  Pretendentu,  kurš  izraudzīts  atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām  prasībām,  ir 
iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar viszemāko cenu 
bez PVN un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu;

7.2. Vienlaikus visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas slēgt Līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties 
nevienu piedāvājumu;

7.3. Ņemot vērā, ka iepirkums rīkots saskaņā ar PIL 8.2 pantu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar 
uzvarētāju uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju;

7.4. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina,  ka tas piekrīt  visiem Nolikuma 
pielikumā Nr.6 pievienotā Līguma nosacījumiem;

7.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt 
Līgumu  ar  nākamo  Pretendentu,  kurš  piedāvājis  zemāko  cenu,  vai  pārtraukt  iepirkumu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, 
kurš  piedāvājis  zemāko  cenu,  bet  tas  atsakās  Līgumu  slēgt,  Komisija pieņem  lēmumu 
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu,  Komisija izvērtē,  vai  tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji  izraudzīto  Pretendentu,  kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju.  Ja nepieciešams, 
Komisija ir  tiesīga  pieprasīt  no  nākamā  Pretendenta  apliecinājumu  un,  ja  nepieciešams, 
pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
Pretendentu. Ja  nākamais  Pretendents  ir  uzskatāms  par  vienu  tirgus  dalībnieku  kopā  ar 
sākotnēji izraudzīto Pretendentu,  Komisija pieņem lēmumu pārtraukt  iepirkumu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu;

7.7. Paredzamā  kurināmā  piegādes  termiņš   –11  (vienpadsmit)  mēnešu  laikā  no  līguma 
noslēgšanas dienas, saskaņā ar sastādīto darba uzdevumu;

7.8. Pasūtītājs slēgs Līgumu ar izraudzīto Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, pamatojoties 
uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem;

7.9. Pasūtītājs  slēgs  ar  izraudzīto  Pretendentu  Līgumu,  pamatojoties  uz  Pretendenta  iesniegto 
piedāvājumu  un  saskaņā  ar  šī  Nolikuma  noteikumiem,  par  pamatu  ņemot  Nolikumam 
pievienoto Līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr.6).

8. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Komisijas tiesības:  

8.1.1. Pieprasīt no Pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka 
informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas;

8.1.2. Pārbaudīt  nepieciešamo  informāciju  kompetentā  institūcijā,  publiski  pieejamās 
datubāzēs  vai  citos  publiski  pieejamos  avotos,  ja  tas  nepieciešams  piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei,  Pretendentu atlasei  un piedāvājumu vērtēšanai,  kā arī  lūgt,  lai 
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Pretendents  vai  kompetenta  institūcija  papildina  vai  izskaidro  sertifikātus  un 
dokumentus, kas iesniegti Komisijai;

8.1.3. Normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  labot  Pretendentu  piedāvājumos  konstatētās 
aritmētiskās kļūdas, informējot par to Pretendentus;

8.1.4. Darbā pieaicināt  atbilstoša  profila  speciālistu  –  ekspertu piedāvājumu noformējuma 
pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 
vērtēšanai;

8.1.5. Izvēlēties  nākamo  piedāvājumu  par  viszemāko  cenu  bez  PVN,  ja  izraudzītais 
Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju;

8.1.6. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu;

8.1.7. Neizvērtēt iepirkumam iesniegtos Pretendentu piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā 
izvirzītajām prasībām;

8.1.8. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Komisijas pienākumi:  

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

8.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem;

8.2.3. Vērtēt  Pretendentus  un  to  iesniegtos  piedāvājumus  saskaņā  ar  PIL,  citiem 
normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par 
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.2.4. 3  (trīs)  darba  dienu  laikā  pēc  lēmumu  pieņemšanas  rakstiski  informēt  visus 
Pretendentus par iepirkumā pieņemto lēmumu.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pretendenta tiesības:  

9.1.1. Iepazīties ar Nolikumu un pielikumā pievienotajiem dokumentiem;

9.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

9.1.3. Līdz  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām  grozīt,  atsaukt  vai  mainīt  savu 
iesniegto piedāvājumu;

9.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

9.1.5. Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL 8.2 panta 18.daļas noteiktajā kārtībā.

9.2. Pretendenta pienākumi:  

9.2.1. Rūpīgi  iepazīties  ar  Nolikumā  minētajiem  nosacījumiem,  sagatavot  piedāvājumu 
atbilstoši Nolikuma prasībām;

9.2.2. Patstāvīgi  sekot  Pasūtītāja  mājas  lapā  publicētajai  informācijai  par  papildus 
informāciju  vai  precizējumiem  Nolikumā  un  ietvert  publicēto  informāciju 
piedāvājumā;

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju;

9.2.4. Ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas 
rakstveidā  sniegt  atbildes  uz  Komisijas  pieprasījumu  par  papildu  informāciju,  kas 
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;

9



9.2.6. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10. PIELIKUMI

10.1. Nolikumam pievienotie pielikumi ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1 – DARBA UZDEVUMS

Pielikums Nr.2 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pielikums Nr.3 – PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Pielikums Nr.4 – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.5 – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.6 – PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS
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Nolikuma pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS
iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

Koksnes kurināmās granulas piegādes adrese, termiņi un daudzumi:

Vaboles vidusskolas sākumskola – „Mazā skola”, Vabole, Vaboles 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
2015.g. februāris 4 tonnas
2015.g. marts 4 tonnas
2015.g. aprīlis 3 tonnas
2015.g. septembris 2 tonnas
2015.g. oktobris 4 tonnas
2015.g. novembris 4 tonnas
2015.g. decembris 4 tonnas

Kopā 25 tonnas

Piezīmes:

Koksnes kurināmās granulas piegādes termiņš:

Pretendentam jānodrošina koksnes kurināmās granulas piegāde uz noteikto piegādes 

adresi  attiecīgajai  iepirkuma  daļai  katru  mēnesi,  saskaņā  ar  granulu  piegādes  darba 

uzdevumu, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no granulu pasūtīšanas brīža, 

vai savstarpēji vienojoties ar Vaboles vidusskolas direktori.
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Nolikuma pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

1. Koksnes kurināmo granulu kvalitātes nosacījumi:  

1.1. Koksnes  kurināmām  granulām  jāatbilst  Eiropas  regulas  standartam  (EN  14961-2) 
ENplus-A1;

1.2. Diametrs, mm 6 vai 8, testēšanas standarts EN16127

1.3. Garums, mm 3.15 ≤ L ≤ 40, testēšanas standarts EN16127

1.4. Mitrums, % ≤ 10, testēšanas standarts EN14774-1

1.5. Pelnu saturs, % ≤ 0.7, testēšanas standarts EN14775

1.6. Mehāniskā izturība, % ≥ 97.5, testēšanas standarts EN15210-1

1.7. Granulu  putekļu  /smalko  daļiņu  saturs(<3.15  mm),  %  <  1,  testēšanas  standarts 
EN15210-1

1.8. Granulu siltumspēja, MJ/kg 16.5≤ Q≤ 19, testēšanas standarts EN14918

1.9. Tilpuma blīvums, kg/ m3 ≥ 600, testēšanas standarts EN15103

1.10. Slāpekļa daudzums, % ≤ 0.3, testēšanas standarts EN15104

1.11. Sēra daudzums, % ≤ 0.03, testēšanas standarts EN15289

1.12. Sēra daudzums, % ≤ 0.03, testēšanas standarts EN15289

1.13. Pelnu kušanas temperatūra, 0C ≥ 1200, testēšanas standarts EN15370

2. Piegādes prasības:  

2.1. Kurināmās  granulas  jāpiegādā  precīzi  pēc  saskaņota  darba  uzdevuma  (Nolikuma 
pielikumā Nr.1);

2.2. Kurināmās granulas jāpiegādā fasējumā 10-15 kg ietilpības maisos;

2.3. Objekta apskate pirms piedāvājuma sagatavošanas ir obligāta;

2.4. Jāpiestāda atkritumu produktu un kurināmā izpētes un testēšanas laboratorijas granulu 
analīžu rezultāti, ne vecākas par 1 (vienu) gadu.
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Nolikuma pielikums Nr.3

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

Ar šo piedāvājumu apliecinām savu līdzdalību  iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 

panta kārtībā „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu mājai”.

Pretendenta nosaukums ______________________________________________________

Reģistrācijas numurs ________________________________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas numurs ___________________________________________

Juridiskā adrese ____________________________________________________________

Pasta adrese ________________________________________________________________

Tālrunis ______________, fakss ______________, e-pasts __________________________

Bankas rekvizīti: ____________________________________________________________

Amatpersona (līguma noslēgšanai) _____________________________________________
                                              (ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Kontaktpersona _____________________________________________________________
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizām iepirkuma un līguma projekta 
prasības,  tās  ir  skaidras  un  saprotamas,  iebildumu un pretenziju  nav.  Mēs  piekrītam piedalīties 
iepirkumā un garantējam prasību izpildi,  kā arī  garantējam iesniegto dokumentu un informācijas 
patiesumu.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts, zīmoga nospiedums

Vieta, datums
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Nolikuma pielikums Nr.4
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 
mājai”

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

1. Mēs piedāvājam sekojošas kvalitātes koksnes kurināmās granulas:

N. 
p.k.

Kvalitātes nosacījumi Kvalitātes prasības
Piedāvāto granulu 
kvalitātes rādītāji

1. Diametrs, mm 6 vai 8

2. Garums, mm 3.15 ≤ L ≤ 40

3. Mitrums, % ≤ 10

4. Pelnu saturs, % ≤ 0.7

5. Mehāniskā izturība, % ≥ 97.5

6. Granulu putekļu /smalko daļiņu saturs

(<3.15 mm), %
< 1

7. Granulu siltumspēja, MJ/kg 16.5≤ Q≤ 19

8. Tilpuma blīvums, kg/ m3 ≥ 600

9. Slāpekļa daudzums, % ≤ 0.3

10. Sēra daudzums, % ≤ 0.03

11. Hlora daudzums, % ≤ 0.02

12. Pelnu kušanas temperatūra, 0C ≥ 1200

2. Mēs apņemamies veikt koksnes kurināmo granulu piegādi atbilstoši noteiktajām piegādes 
prasībām un saskaņā ar darba uzdevumu (Nolikuma pielikums Nr.1).

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts, zīmoga nospiedums

Vieta, datums

Nolikuma pielikums Nr.5
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

Mēs  piedāvājam  piegādāt  Vaboles  vidusskolas  sākumskolas  katlu  mājai  nepieciešamās 
koksnes  kurināmās  granulas,  saskaņā  ar  iepirkuma  nosacījumiem  noteiktajā  laika  periodā,  bez 
ierobežojumiem, par sekojošām cenām:

Daļas
Nr.

Piegādes vieta
Kurināma 

veids
Apjoms 
tonnās

1 t cena 
EUR 
bez 

PVN

Summa 
EUR 
bez 

PVN

21% 
PVN 
EUR

Summa 
EUR ar 

PVN

1.

„Mazā skola”, 
Vabole, 
Vaboles 
pagasts, 
Daugavpils 
novads, 
LV-5477

kurināmās 
granulas

30

Kurināmā piegāde tiks nodrošināta saskaņā ar līgumam pievienoto piegādes darba uzdevumu;

Šis piedāvājums ir derīgs līdz kurināmā piegādes līguma saistību pilnīgai izpildei.

Mēs apliecinām, ka:

1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkuma 
piedāvājumā;

2. mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
3. mēs esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, 

grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un 
prasības;

4. mēs  esam  iepazinušies  ar  iepirkuma  apjomu  un  tehnisko  specifikāciju  un  mūsu 
piedāvājuma  cenā  ir  iekļautas  visas  izmaksas,  kas  saistītas  ar  preču  izgatavošanu  un 
piegādi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;

5. uz mums nav attiecināmi  Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta  piektajā  daļā ietvertie 
izslēgšanas nosacījumi.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts, zīmoga nospiedums

Vieta, datums
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Nolikuma pielikums Nr.6

PIEGĀDES LĪGUMS Nr._______ 
“Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu mājai”

 (projekts)

Vaboles pagastā                                                      2015. gada _____________

Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000030945, juridiskā adrese „Saieta nams”, 
Vabole,  Vaboles pagasts,  Daugavpils  novads,  tās vadītājas Ainas Pabērzas personā,  kura  rīkojas 
saskaņā ar Nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,

 un   ______________,  reģistra  Nr.  __________,  juridiskā  adrese: 
________________________,  _______________________________________________, personā, 
kurš sabiedrību pārstāv uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Koksnes 
kurināmo  granulu  piegāde  Vaboles  vidusskolas  sākumskolas  katlu  mājai”,  iepirkuma 
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1, rezultātiem par iepirkuma priekšmetu un Piegādātāja 
iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šādu sekojošu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Piegādātājs piegādā  Pasūtītājam koksnes  kurināmās  granulas,  turpmāk  Līguma tekstā 
Kurināmais,  saskaņā  ar  Līguma 1.  pielikumā  noteikto  apjomu  un  termiņiem,  kā  arī  2. 
pielikumā noteikto Kurināmā tehnisko piedāvājumu: 
1.1.1. koksnes kurināmās granulas ____ (ar vārdiem) tonnas Vaboles vidusskolas sākumskolas 
katlu mājas apkures katla kurināšanai par EUR ______ (ar vārdiem) bez PVN, PVN 21 % 
EUR ________ (ar vārdiem), kas kopā sastāda EUR ____ (ar vārdiem).

2. Kurināmā piegādes un saņemšanas kārtība

2.1. Kurināmā piegāde  tiek  veikta  pa  daļām  saskaņā  ar  šī  Līguma nosacījumiem  7  (septiņu) 
kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, abpusēji precizējot piegādes laiku, vai 
savstarpēji  vienojoties  ar  Vaboles  vidusskolas  direktori  Elitu  Skrupsku,  tālr.65475816, 
mob.26498328.

2.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Kurināmā piegādi ne vēlāk kā (vienas) dienas laikā pirms 
piegādes. 

2.3. Par katru  Kurināmā piegādes  reizi  Piegādātājs iesniedz  Pasūtītājam pavadzīmi.  Pasūtītāja 
pārstāvis  pirms  pavadzīmes  parakstīšanas  pārliecinās  par  piegādātā  Kurināmā atbilstību 
Līguma prasībām.

2.4. Ja  piegādātais  Kurināmais neatbilst  Līguma prasībām,  Pasūtītāja pārstāvis  Kurināmo 
nepieņem un sastāda aktu. Konstatētās neatbilstības (nepilnības)  Piegādātājs novērš uz sava 
rēķina.  Pēc neatbilstību novēršanas  Piegādātājs veic atkārtoti  Kurināmā,  piegādi iesniedzot 
Pasūtītājam jaunu pavadzīmi. 

2.5. Pasūtītājs Kurināmā saņemšanu apliecina ar parakstu pavadzīmē, norādot saņemšanas datumu. 
Kurināmā piegādes pavadzīmes parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju no atbildības par slēptiem 
un pavadzīmes parakstīšanas laikā nekonstatētiem (apslēptiem) trūkumiem. 

2.6. Līguma 1.punktā noteikto  Kurināmā piegādes apjomu līdz 20 % (divdesmit procentiem) var 
mainīt,  ne  vēlāk  kā  1  (vienu)  mēnesi  pirms  darba  uzdevumā  noteiktā  piegādes  termiņa, 
Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties. 
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3. Piegādātāja pienākumi un atbildība

3.1 Piegādātājs, ievērojot  darba  uzdevumā  noteiktos  termiņus  un  Kurināmā tehnisko 
specifikāciju, ar  savu  transportu  un  iekraušanas  –  izkraušanas  tehniku piegādā  Kurināmo 
Līguma 1.punktā noteiktajā apjomā.

3.2 Piegādātājs pilnībā atbild par piegādātā Kurināmā izcelsmi un tā atbilstību iepirkuma  Līguma 
2.pielikuma tehniskajam piedāvājumam.

3.3 Piegādātājs ir atbildīgs par  Līguma saistību izpildi saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām.

3.4 Piegādātājs Kurināmā piegādes kārtību un apjomu vienpusēji nevar mainīt.
3.5 Ja  Piegādātājs Kurināmo vai  tā  daļu  nepiegādā  Līgumā noteiktajā  kārtībā  vai  apjomā,  tad 

Piegādātājs maksā  Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no  termiņā  nepiegādātās  Kurināmā 
summas par katru nokavēto dienu, kā arī sedz Pasūtītājam visus ar Kurināmā nepiegādi termiņā 
(un  noteiktā  apjomā)  radušos  zaudējumus.  Šādā  gadījumā  Pasūtītājam ir  tiesības  līgumsoda 
summu atskaitīt no Piegādātājam maksājamās Līguma summas. 

3.6 Piegādātājs apliecina,  ka  Līguma summā  ir  iekļautas  visas  ar  Kurināmā piegādi  saistītās 
izmaksas.

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītājs 1  (vienu)  mēnesi  iepriekš,  informējot  Piegādātāju,  ir  tiesīgs  mainīt  Kurināmā 
piegādes darba uzdevumu.

4.2. Ja piegādātais Kurināmais neatbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām, par to Līdzēji 
vai viņu pilnvarotās personas sastāda aktu.

4.3. Pasūtītājs nekvalitatīva  Kurināmā piegādes  gadījumā,  kā  rezultātā  ir  bojātas  katlu  mājas 
iekārtas,  ir  tiesīgs  pieprasīt  Piegādātājam zaudējumu  atlīdzību,  ja  Kurināmā kvalitātes 
pārbaudes testu ir veicis neatkarīgs eksperts.

4.4. Pasūtītājs nodrošina Piegādātāja piegādātā Kurināmā novietošanai nepieciešamo izkraušanas 
vietu.

4.5. Ja  Piegādātājs neievēro  Kurināmā piegādes  termiņus un,  iepriekš  rakstveidā nevienojoties, 
kavē Kurināmā piegādi 3 (trīs) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā 
par to informējot Piegādātāju.

4.6. Līguma 4.5.punktā paredzētajā  gadījumā  Pasūtītājs slēdz  Līgumu par  Kurināmā piegādi  ar 
pretendentu, kurš iepirkumā piedāvājis nākošo zemāko cenu.

4.7. Pasūtītāja  pilnvarotā  persona  paraksta  pavadzīmi  par  piegādāto  Kurināmo,  tā  apjomu  un 
piegādes termiņu:
4.7.1. Vidusskolas direktore vai saimniecības pārzine;

5. Norēķinu kārtība

5.1. Samaksa par Kurināmo tiek veikta pa daļām atbilstoši veiktajām piegādēm saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

5.2. Piegādātājs samaksu  par  piegādāto  Kurināmo veic  bezskaidras  naudas  norēķinu  veidā  uz 
Piegādātāja norādīto  bankas  kontu,  20  (divdesmit)  dienu  laikā  pēc  Kurināmā  piegādes 
dokumentu parakstīšanas un Piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
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5.3. Piegādātājs nodrošina  Līgumā noteiktās  Līguma cenas nemainīgumu visā šī  Līguma izpildes 
laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu 
Līguma cenas paaugstināšanai.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei 
vai ir spēkā līdz dienai, kad iestājas  Līguma 4.5.punktā noteiktais gadījums, kad Līgums tiek 
lauzts, kad par to ir paziņots Piegādātājam.

6.2. Līdzēji viens pret otru nav atbildīgi pie nepārvaramas varas apstākļiem tādiem kā dabas stihija, 
jebkura rakstura kara darbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja 
ne paredzēt ne novērst. Tādā gadījumā saistību izpildes termiņi,  Līdzējiem vienojoties, tiek 
pagarināti uz termiņu, kādā darbojas apstākļi.

6.3. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki vai valdītāji, vai kādi Līgumā 
noteiktie Līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numurs, adreses u.c., tad tas 5 (piecu) darba dienu 
laikā paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumu, uzskatāms, ka 
otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot  Līgumā noteikto informāciju par otru 
Līdzēju. 

6.4. Līdzēji  vienojas,  ka  jebkuri  paziņojumi,  kas  tiek  sūtīti  ar  pasta  starpniecību  uz  Līdzēju 
rekvizītos  norādītajām  adresēm ierakstītā  sūtījumā,  uzskatāmi  par  paziņotiem  7  (septītajā) 
dienā pēc to nodošanas pastā. Ja no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai 
atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta paziņošanas faktu. 

6.5. Līguma grozījumi un papildinājumi, Līdzējiem vienojoties, tiek noformēti rakstveidā 2 (divos) 
eksemplāros un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.6. Ja  kāds  no  Līguma  noteikumiem  zaudē  juridisko  spēku,  tas  neietekmē  citus  Līguma 
nosacījumus.

6.7. Līdzēji visus strīdus un domstarpības,  kas varētu rasties  pēc  Līguma spēkā stāšanās,  risina 
savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie izskatāmi 
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.8. Līgums ir  sastādīts  latviešu  valodā  2  (divos)  identiskos  eksemplāros,  ar  vienādu  juridisko 
spēku, uz 3 (trijām) lapām ar diviem pielikumiem, un pa 1 (vienam) eksemplāram izsniegts 
katram no Līdzējiem.

6.9. Līdzēji  piekrīt  Līguma nosacījumiem,  atzīst  tos  par  izpildāmiem un apliecina  to  ar  saviem 
parakstiem:

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS:                    
Vaboles pagasta pārvalde

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5477

Reģistrācijas  Nr. 90000030945

Valsts Kase

Konts LV72TREL9812142001000

Kods TRELLV22

Nosaukums

Juridiskā adrese

Reģistrācijas Nr.

Bankas nosaukums

Konta numurs

Bankas kods
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Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja

_______________________ / A.Pabērza/

Z.v.

Pārstāvja amata nosaukums

_______________________ / V.Uzvārds/

Z.v.

Līguma pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS
iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 

mājai”
identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

Koksnes kurināmās granulas piegādes adrese, termiņi un daudzumi:

Vaboles vidusskolas sākumskola – „Mazā skola”, Vabole, Vaboles 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
2015.g. februāris 4 tonnas
2015.g. marts 4 tonnas
2015.g. aprīlis 3 tonnas
2015.g. septembris 2 tonnas
2015.g. oktobris 4 tonnas
2015.g. novembris 4 tonnas
2015.g. decembris 4 tonnas

Kopā 25 tonnas

Piezīmes:

Koksnes kurināmās granulas piegādes termiņš:

Pretendentam jānodrošina koksnes kurināmās granulas piegāde uz noteikto piegādes 

adresi  attiecīgajai  iepirkuma  daļai  katru  mēnesi,  saskaņā  ar  granulu  piegādes  darba 

uzdevumu, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no granulu pasūtīšanas brīža, 

vai savstarpēji vienojoties ar Vaboles vidusskolas direktori.
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Līguma pielikums Nr.2
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Koksnes kurināmo granulu piegāde Vaboles vidusskolas sākumskolas katlu 
mājai”

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/1

3. Mēs piedāvājam sekojošas kvalitātes koksnes kurināmās granulas:

N. 
p.k.

Kvalitātes nosacījumi Kvalitātes prasības
Piedāvāto granulu 
kvalitātes rādītāji

1. Diametrs, mm 6 vai 8

2. Garums, mm 3.15 ≤ L ≤ 40

3. Mitrums, % ≤ 10

4. Pelnu saturs, % ≤ 0.7

5. Mehāniskā izturība, % ≥ 97.5

6. Granulu putekļu /smalko daļiņu saturs

(<3.15 mm), %
< 1

7. Granulu siltumspēja, MJ/kg 16.5≤ Q≤ 19

8. Tilpuma blīvums, kg/ m3 ≥ 600

9. Slāpekļa daudzums, % ≤ 0.3

10. Sēra daudzums, % ≤ 0.03

11. Hlora daudzums, % ≤ 0.02

12. Pelnu kušanas temperatūra, 0C ≥ 1200

4. Mēs apņemamies veikt koksnes kurināmo granulu piegādi atbilstoši noteiktajām piegādes 
prasībām un saskaņā ar darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1).

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts, zīmoga nospiedums

Vieta, datums
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